BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsloketnr. : OMV_2020110042
Intern nummer : OMG / SH / 0345
De aanvraag ingediend door Jef en Katrijn Van den Branden - Janssens met als adres
Schoolstraat 29 te 2590 Berlaar werd per beveiligde zending verzonden op 25 augustus 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 oktober 2020
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Schoolstraat 29, kadastraal gekend
afdeling 1 sectie B nr. 248N3.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bebouwing
en het aanleggen van een zwembad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976
vastgestelde gewestplan Mechelen met bestemming woongebied.
De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van
aanleg.
Ligging volgens verkaveling
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde verkaveling V/60a,
goedgekeurd door het schepencollege op 10 augustus 1965 (ref. RO 010/066).
De verkaveling bestaat uit 4 loten en is vervallen voor de loten 2, 3 en 4 die nooit vervreemd
of uitgevoerd zijn: de oorspronkelijke bebouwing voorafgaand aan de
verkavelingsvergunning, Schoolstraat 31, is nog steeds aanwezig. De aanvraag behelst echter
lot 1 van de verkaveling, dat vervreemd en bebouwd werd conform de
verkavelingsvoorschriften binnen het jaar na het verlenen van de verkavelingsvergunning;
voor deze kavel blijven de verkavelingsvoorwaarden nog van toepassing, onder voorbehoud
van artikel 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zie planologische toets).
Overeenstemming met gewestplan, andere plannen van aanleg of verkaveling (geen inhoudelijke
bespreking)

De aanvraag is in overeenstemming met het gewestplan en wijkt beperkt af van de verkaveling
voor wat betreft de inplanting van het zwembad. Ze is in overeenstemming met de verkaveling
voor wat betreft de uitbreiding van de woning.
Voorschriften die volgen
verordeningen
Niet van toepassing.
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2. Historiek
De woning dateert van 1966 en wordt geacht vergund te zijn. Volgende vergunningen of
gegevens inzake handhaving zijn relevant:
- op 7 april 1966 werd een bouwvergunning BA/1020 voor het bouwen van een
ééngezinswoning in halfopen bebouwing afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen.
- op 28 februari 1992 werd een milieuvergunning (1992/3/0024) voor het lozen van normaal
huisafvalwater in de openbare riolering afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen.
3. Beschrijving van de omgeving en van de aanvraag
Beschrijving van de plaats
De Schoolstraat is een zijstraat van de Markt die uitmondt in de Itegembaan. De straat bestaat
uit twee delen, een eerste gedeelte tussen de kruispunten met Markt en Meistraat en een
tweede gedeelte tussen de kruispunten met Meistraat en Itegembaan-Pastoor Haemelsstraat.
Het betrokken perceel ligt in het eerste gedeelte, waar de rijbaan bestaat uit twee beklinkerde
rijstroken, aan weerszijden geflankeerd door een voetpad in dals en door een dubbelrichting
fietspad in rode klinkers aan de onpare zijde. De straat genereert voornamelijk
bestemmingsverkeer en tijdens de spits ook wat doorgaand verkeer.
De bebouwing in dit gedeelte van de straat bestaat hoofdzakelijk uit gesloten en half open
ééngezinswoningen, uitgezonderd twee vrijstaande woningen en een site met openbare
gebouwen (politiekantoor, leegstaande brandweerkazerne en gemeenteschool). Recent
werden ook een aantal aanvragen voor meergezinswoningen goedgekeurd. Ter hoogte van
het kruispunt met de Meistraat is ook een bakkerij gelegen.
De appartementen op het hoekperceel met de Markt, hebben drie bouwlagen plus een
zadeldak. Er zijn nog enkele woningen met drie bouwlagen en plat dak, maar het straatbeeld
wordt gedomineerd door woningen met twee bouwlagen een zadeldak.
Het perceel bevindt zich in het oostelijke woonlint, schuin tegenover de aantakking van de
zijstraat Brassoi en een 150 meter vóór het kruispunt met de Meistraat. Het heeft een diepte
variërend tussen 50 meter en 60 meter en een breedte van ca. 9,60 meter. Het is bebouwd
met een ééngezinswoning uit de jaren ‘60 in halfopen bebouwing ingeplant op de rechter
perceelsgrens en bestaande uit twee bouwlagen en een zadeldak.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Het betreft het uitbreiden van de woning met enerzijds een gelijkvloers volume voor het
inrichten van een keuken en ontbijthoek met plat dak over de ganse breedte van de woning
tot een totale bouwdiepte van 17 meter en met anderzijds een badkamer op
verdiepingsniveau over de helft van de breedte onder een volume met plat dak tot een totale
bouwdiepte van 13 meter. De gevels worden afgewerkt met een zwarte kunststofplaat; in de
gelijkvloerse achtergevel wordt een grote glaspartij met maximaal zicht op de tuin voorzien
tot op 40 cm afstand van de rechter perceelsgrens.

In de tuinzone wordt een zwembad (10 meter x 4 meter) geplaatst vanaf 7,5 meter achter
de nieuwe en maximale achtergevelbouwlijn en op iets minder dan 2 meter van de rechter
perceelsgrens.
4. Openbaar onderzoek
Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Mer-screening
De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het
besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten,
onderworpen aan milieu-effectenrapportage. Een MER, ontheffing of projectmer-screening is
bijgevolg niet vereist.
7. Project-MER
Niet van toepassing.
8. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar
(ingeval dossier zonder POVC)
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 6 oktober 2020 waarin wordt geadviseerd de
aanvraag te vergunnen.
Het college gaat akkoord met het verslag en neemt de argumentatie over.
9. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en
schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en
schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
Planologische toets
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976
vastgestelde gewestplan Mechelen met bestemming woongebied.
Artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen stelt dat woongebieden
bestemd zijn voor wonen, voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf (voor zover
deze taken van bedrijf voor een goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd), voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen en voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen alleen maar
worden toegestaan als ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het gewestplan.

De aanvraag is eveneens in overeenstemming met de verkaveling qua uitbreiding van de
woning op verdiepingsniveau en het gelijkvloers.
De aanvraag wijkt beperkt af van de verkaveling qua inplanting van het zwembad; de
voorschriften stellen dat constructies verboden zijn in de eerste 10 meter na de strook voor
hoofdgebouwen, terwijl het zwembad wordt ingeplant vanaf 7,5 meter achter de strook voor
hoofdgebouwen.
Volgens artikel 4.3.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening vormen
verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar (uitgezonderd voorschriften inzake wegenis en
openbaar groen) geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen. De betrokken verkavelingsvoorschriften zijn in dit
geval, want ze dateren van juli 1965. Ze verliezen hun bindend karakter, doch de
vergunninghouder blijft gehouden de aanvraag te toetsen aan de onderliggende
gewestplanvoorschriften en de goede ruimtelijke ordening.
Wegenis
In toepassing van de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8 van de Vlaamse codex ruimtelijke
ordening kan gesteld worden dat de woning gelegen is aan voldoend uitgeruste openbare
weg. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een
rooilijn.
Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Na toepassing van de watertoets op de vergunningsplichtige werken, kan gesteld worden dat
het voorliggende project:
- slechts een erg beperkte toename van de verharde oppervlakten inhoudt
- niet in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied ligt
zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt
veroorzaakt.
Scheidingmuren
Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden. De aanvraag
heeft wél betrekking op de oprichting van scheidingsmuren of gemene muren die in
aanmerking komen voor gemene eigendom t.o.v. het rechts aanpalend perceel.
De schriftelijke akkoordverklaring van de eigenaar van het rechts aanpalend perceel is bij de
aanvraag gevoegd.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Toetsing aan de van toepassing zijnde beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2, zijnde
functionele inpasbaarheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid,
visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf, hinderaspecten,
gezondheid, gebruiksgenot, veiligheid en ruimtelijk rendement, leidt tot de hierna volgend
resultaten:
Voor wat betreft de uitbreiding van de woning is het ontwerp conform aan de
verkavelingsvoorschriften die reeds vele decennia de goede ordening van het perceel
bepalen. Overeenkomstig de bepalingen aangaande lichten en zichten, lijkt het echter
aangewezen om in deze vergunning op te leggen dat de grote glaspartij in de gelijkvloerse
achtergevel pas mag aanvangen vanaf 60 cm afstand van de rechter perceelsgrens.

Wat het zwembad betreft: de van toepassing zijnde verkavelingsvoorschriften – die omwille
van hun ouderdom geen automatische weigeringsgrond meer vormen – dateren uit een
periode dat het aanleggen van zwembaden of zwemvijvers nog uitzonderlijk was; er werden
dan ook geen aparte bepalingen over opgenomen en ze werden gelijk gesteld met overige
constructies. Bij recente voorschriften wordt opgenomen dat zwembaden direct achter de
woningen kunnen aansluiten; het is dan ook aangewezen dit principe eveneens op dit perceel
toe te passen. De afwijking qua inplanting t.o.v. de oude voorschriften is bovendien beperkt.
Ook de afstand tot de dichtst bij zijnde zijdelingse perceelsgrens bedraagt meer dan 1 meter,
wat overeenstemt met de huidig gehanteerde afstandsregels. Het zwembad is bovendien
niet of amper zichtbaar vanaf de openbare weg en is qua schaalgrootte aanvaardbaar op dit
ruime perceel.
Bespreking adviezen
Niet van toepassing.
Besluit
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen geeft in zitting van 15 oktober 2020 een
vergunning af voor de aanvraag ingediend door Jef en Katrijn Van den Branden - Janssens
inzake het uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bebouwing en het aanleggen van
een zwembad gelegen Schoolstraat 29 kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 248N3.
Artikel 2.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
– deze vergunning moet bekend gemaakt worden door aanplakking conform de wettelijke
bepalingen (onderrichtingen bijgevoegd)
– de begindatum der werken dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket
– de glaspartij in de gelijkvloerse nieuwe achtergevel mag pas aanvangen op 60 cm afstand
van de rechtse zijdelingse perceelsgrens
– het betalen van een waarborgsom (d.m.v. meegestuurd overschrijvingsformulier) ten
bedrage van 500 € ter vergoeding van eventuele schade aan het openbaar domein vooraleer
met de werken te starten
Bepalingen omtrent bouwlijn, hoogtepeil en teruggave waarborgsom voor eventuele
schade aan het openbaar domein
De bouwheer is ertoe verplicht:
1°
onder begeleiding van de architect, de bouwlijn en het hoogtepeil (vloerpas) zoals
aangeduid op het goedgekeurde bouwplan aan te houden;
2°
vooraleer de werken beginnen, zelf een vaststelling van het openbaar domein te maken
en binnen te brengen op het gemeentebestuur; die vaststelling dient te bestaan uit een
foto (voetpad, fietspad, rijbaan) en de opsomming van eventuele gebreken die reeds
aanwezig zouden zijn vóór de aanvang der werken; de vaststelling van het openbaar
domein na de werken zal gebeuren door het gemeentebestuur op verzoek van de
aanvrager (zie bijgevoegd formulier); bij ontbreken van een vaststelling vóór de werken,
zal er vanuit gegaan worden dat alle vastgestelde gebreken na de werken het gevolg
zijn van die bouwwerken, met uiteraard een impact op de teruggave van de
waarborgsom.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar
na
het
verlenen
van
de
definitieve
omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve
omgevingsvergunning
aanvangt.
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van
twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die
hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van
verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke
vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag
van
de
verlenging
alleen
als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige
voorschriften
of
verkavelingsvoorschriften.
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van
twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging
wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden
de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de
volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in
kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en
de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve
stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de
stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst
afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd
als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de
indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere
voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform
artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij

de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen
in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §
1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de
bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een
maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §
1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject
waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de
bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §
1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt
ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van
rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan
binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve
aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve
aanleg.
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan
beslissen.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste
administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie
tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld
is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd
standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar
onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van
een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een
standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die
ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de
beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve

aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf
maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden
door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde
overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending
een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met
betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten
worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het
beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of
de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn
van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens
of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede
lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse regering decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning
Artikel 87. § 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het
voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken
publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk
ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van
de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig
artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het
dossier.
§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de
hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld
in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener
is.
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